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Doctor Alards Skrivt Du Siege ei de la nature des mala
dies. ou nouvelles considerations touchant la veritable action \ . ■ ) 
du system absorbant dans les phénoménes de V economic ani
male bragte mig til at underföge vasa 'lymphatica. Da dilfe 
ere meget Hore og tydelige paa Uterus i den fvangre Tilftand, 
begyndte jeg UndersögeHen med Koen. Efterat jeg i nogen 
Tid havde henvendt min Opmærksomhed paa dilfe lyrøphatifke 
Aarer, og ltod i Begreb med at ende de Underfögelfer, der sor- 
drecle den anatomifke Kniv, for ved phyfiologifke Experimenter’ at 
gaae en anden Vei, der maafkee kunde lede mig til et nær
mere Refultat, end hidindtil har været bekjendt om dille Kars 
Oprindelfe, fandt jeg en Kanal, fom var fyldt med en klar 
guulagtig Vædfke. Af dens Udfeende var jeg temmelig vis 
paa, at den ikke var nogen lymphatifk Aare; men da den ikke 
indeholdt Blod, og jeg, ifölge Uieussens Idee om Uteri Struk
tur, troede at burde underfoge ethvert Kar, der i udvortes 
Udfeende maatte afvige fra de . almindelige Blodkar og fra de 
lymphatifke Aarer, hvis Udfeende Övelfen allerede temmelig nöie 
havde lært mig at kjende, aabnede jeg samme, og kunde da 
opblæfe Karret, saavel over, fom under det i samme gjorte 

)
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Indfnit. Jeg/fandt da, at denne Kanal begyndte ved Moder- 
halfen, {collum uteri) ftrakte hg langs Blærefladen {superficies 
vesicalis) af Moderen , lige op til Hornet {cornu uteri'). Jeg 
forfögte om Qvikfölyet mueligen kunde lede mig længere frem, 
end Luft-Indblæsningen, men jeg ltandfede paa famme Sted, 
og saae, at bemeldte Kanal endtes ved Moderhalfen, uden at 
det var mig mueligt at drive Qvikfölvet længere. Dette var 
ligeledes Tilfældet med den Deel, fom gaaer op imod Moder- 
hornet {cornu uteri), thi henimod det Sted hvor Moderlegemet 
{corpus uteri') ophorer, og begynder at böie lig, og blive fma- 
lere for- at gaae over i Moderhornet og fiden i Modertrompe- 
ten {Tuba Fallopii) ophorer Kanalen at være huul; dog ved- 
bliver Spor af den langs med Hornets Böining, lige næften til 
en Tomme fra Æggeflokken (Øparzum). Den i f*g  felv egne 
Kanal bragte mig til at föge efter en lignende paa den anden 
Side. Jeg fandt den da ogsaa af samme Befkaffenhed, men min- 
dre i Caliber, og ikke faa turgid af fluidium, fom den forfte, 
og fölgeligen mindre udviklet, hvilken Afvigelfe jeg ved dette, 
om jeg faa tor kalde det, -Organs Beskrivelse, vil faae Anled
ning til at omtale. Min Lyft til at lære at kjende denne Ka
nal, bragte mig til at undcrsöge flere saavel drægtige, som 
udrægtige 'Uteri. Jeg sandt da fledfe Kanalen., men i nogle 
var den mere eller mindre afvigende fra den, jeg förfie Gang 
havde fundet paa den drægtige Moder. Saaledes fandt jeg nogle 
at indeholde lidet eller intet fluidium. Undertiden var den 
ganlke fyldt og befat med Hydatider lignende Blærer. Til an- 
dre Tider kunde jeg knap finde den; men da jeg ved Övelfe 
havde lært at kjende Stedet, hvor den almindelig fandtes, op-
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dagede jeg altid Spor af den. Saaledes var den Deel, som 
böier sig mod Moderhornet altid tilftede, den Deel ab samme 
derimod, som gaaer i Moderhalsen manglede fit rörformige Ud- 
seende; i dens Sted derimod var der paa Moderhalsen nogle 
Ophöininger, som vare blæreagtige, og opfyldte med en Væd- 
fke. Under Rifle tilfyneladendc Anomalier anfaae jeg det for 
nødvendigt, at unclerfoge Generations - Delene hos Kalven. 
Efter megen Sögen, og veiledet af den locale Kundfkab, den 
mere uddannede Uterus havde givet mig, fandt jeg tilfidlt 
lamme Kanal i Kalven, noget nær af famine Befkaffenhed, 
men overordentlig hin, dog ikke finere, end at jeg kunde ind- 
fpröite den med Qvikfolv. De famme Obftakler, fom paa de 
mere udviklede Uteri, faayel oven, fom nedentil, viifte fig 
ogfaa her. Da jeg nu ikke kunde troe, at diffe Underfögelfer 
havde lært mig noget fyldeftgjörende om Kanalens Udfpring og 
dens Ende, da Anatomien lærer, at en faadan Kanal eller 
Gang maa have en Oprindelse, der i Bygning er mere fam- 

■*menfat,  og en Udgang, fom for det mefte med Öjet 
kan opdages, og jeg desuden af Maaden, den begyndte paa 
ved Moderhalfen, flod ftedfe i den Tanke, at i denne laae den 
mere fammenfatte Deel, hvoraf Kanalen var en Fortfættelfe, 
og efter mine Ideer en Udförfelsgang, henvendte jcg min Op- 
mærkfomhed paa denne Deel. Her blev jeg ligeledes mange 
Forfkjelligheder vaer. Naar jeg begyndte at dißckere fra det 
Sted, hvor Kanalen gaaer ud fra Moclerhalfen, fyntes jeg at 
kunne affondre med Kniven en Fortfættelfe af famme; men det 
var mig ingenlunde mueligt at træffe nogen Kanal i den, hvor- 
igjennem jeg kunde opblæfe Kanalen paa den egentlige Moder.

Vid. Sei. phy s. Skr. I Deel. I Hafte 1821. N n
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Subflantfen af Moderhalfen var iovrigt 'compact, og forekom 
mig noget grynet og röd prikket, og dilTe rode Prikker vare 
af de overfkaarne Easa, da diffe famle lig i mangfoldige Bund- 
ter og danne mange Circumvolutioner. Stundom fandt jeg tem- 
melig ftore Cystce paa Moderhalfen. Diffe vare fyldte med en 
guulagtig Vædlke, og naar jeg aabnede dem, vare de indven- 
digen cellulöfe. Paa nogle Uteri, ifær dem, som indeholdt de 
förfte Spirer til en Kalv, laae der paa hver Side af Moderhal
sen en i Structur fra den övrige Subllants af Moderhalfen for- 
fkjellig Deel; denne var noget cylindrisk, ligeledes cellulös ind- 
vendig, og lod lig opblæfe, da den var udvendig omgiven af 
en mufkulös Subflants, eller as Moderhalsens egentlige fibröse 
Subftants. I denne höift forfkjellige Structui' af Moderhalfen 
befandt jeg mig ligefom i et Vilderede. Jeg befluttede derfor 
atter at föge hen til Hallers Phyfiologie, hvor jeg i folgende 
Linier fandt et Vink, der liden gav mig Traaden, fom har 
fremledet dilfe Underfögelfer. I det 7de Bind af Elementa 
Physiologice corporis humani Libr. XXI'III Muliebria, Sect. 
II. Uterus, pag. 70 findes nemlig folgende: ”7n quadrupedi
bus duo longi ductus sunt, ramosi, a tubæ sede in cervicem 
producti, unus utrimque, prope tubas patentes.” Eide no- 
'tam r. Malpighi epistola ad Spon. pag. 26, Fantonus pag. 
188. In eqvo Pejer Observat, 'bq, in porca observat. 58. Ostia 
in eo animale duo sunt, ad cervicem setain admittentia. Jes 
gjennemlæfte begjærligen Brevet til Spornes. Den Belkrivelfe 
Malpighius giver her, bærer unægtelig Præget af denne Mands 
Nöiagtighed og anatomifk Dybfindighed. Da den i mangt og 
meget Remmer overeens, med hvad der er lykket mig uden 



nogen foregaaende Veiledning at finde, vil jeg nævne dette 
hans Brev, og det saameget desmere, som samme har givet 
mig Anledning til at finde en anden ikke mindre betydelig Deel 
af Kanalen, den nemlig, fom begynder tæt ved Blæregangens 
Aabning [orificium urethræ) og löber langs med Blære-Fladen 
hen til Moderhalfen. Uagtet Malpighius nu i bemeldte Brev 
tydeligen belkriver Kanalen at löbe paa Moderhalfen, for at 
gaae over til den, der ligger paa den egentlige Moder [cor
pus uteri} og baaledes udgjör en sammenhængende Kanal fra 
Blæregangens Aabning [orificium urethræ} lige til Moderhornet, 
var det mig dog alligevel ikke mueligt at bringe Luft eller 
Qvikkolv længere, end i Nærheden af Modermundens Aabning 
[orificium uteri') i Moderlkeden (^agzna). Jeg anftillede mange 
Forfög, hvilke alle mislykkedes. Da jeg faaledes et Par Maa- 
neder forgjæves havde gjort mangfoldige Forfög, faldt jeg paa 
den Tanke, at diffe tvende Kanaler vare forfkjellige til for- 
fkjellige Dele henhörende. Jeg maatte nu atter tage fat paa 
Kalven, og ifær underföge Moderhalfen. Her vare og For— 
fkjelligheder tilfyne. Undertiden viiftes tydeligen paa Moder- 
halfen en Kanal, fom forbandt vaginal og uterin Kanalen; til 
andre Tider var der en Rad af Knopper, fom faae ud fom 
fmaa Kjærtler.^ og ved nogle vare dilfe aldeles forfvundne, faa- 
faart Moderhalsens fibröse Structur riffle fig tydelig. Naar 
defte'var'Tilfældet var det mig ikke mueligt at trænge igjen- 
nem med Qviksölvet paa Moderhalfen. Da jeg kun gjorde 
langfomme Fremfkridt med Koens Underfogelfe, tog jeg fat 
paa Svinet. Jeg maa her bemærke, at jeg ikke undlod at söge 
Peyers Veiledning, forinden jeg begyndte dermed, da Haller

N n 2 
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anförer ham, som den, der har bemærket tvende Aabninger 
hos dilTe Dyr lige ved orificium urethræ. Jeg gjennemlæfte 
Peyers Parerga anatomica et medica^ men fandt til min For
undring intet i den 38te Observation, som kunde henfores til 
dette Organ hos Svinet. Ikke deflomindre tog jeg fat paa Svi
net, Den förfte Uterus var mig det heldigfte Stykke, jeg 
kunde begynde med. Den var af en Soe 5 Aai’ gammel, bom 
efter Slagterens Sigende kun eengang havde havt Grife. Soen 
var u£ædvanlig ftor og feed. Forinden jeg lkar Moderlkeden 
op, underfögte jeg den udvendig, og fandt en haard rund 
Deel, lignende en Pulsaare. Den Deel havde en fiin Kanal, 
ind i hvilken jeg med M0ie bragte et flint Rör for at indfproite 
Qvikfölv. Vel gik det villigen i Begyndelfen, men lidt efter 
lidt fandt det Moditand. Jeg hörte op med Indfpröitningen, og 
disfekerte Kanalen opad, den gik nogle Tommer fom en eens- 
formig Kanal, men lidt efter lidt udgrenede den fig i et efter 
Udfeende glandulöft Legeme, hvilket efter min Formening bedlt 
kan fammenlignes med .Mavekjærtelen (pancreas). Efterat den 
faaledes havde uclgrcnet hg et Par Tommer, blev den mindre
grenet, og gik over i en eensformig fiin Kanal, der ftrakte fig
op imod den egentlige Moder, eller'rettere imod Tdodcrhornet, 
da Svinet ikke har' noget Moderlegeme (cernn? Denne “
finere Deel af Kanalen Av^ger ikke ifolerct imellem Fibrenle af
Moderlkeden, men hviler paa et Bundt af Fibrer/hvilke éré'" ' 
faa compacte, at det hele forekommer mig fom et Ligament 
og meget lignende den Deel hos Koen, der böier fig mod Mo
derhornet, og er imperviabel. For nu at see hvor Kanalen 
aabner sig i Moderlkeden, forfogle jeg at bringe Qvægfolvet ind 



i samme gjennem et lidet Stykke af Kanalen, som' jeg 
ikke havde aabnet, og som laae fkjult under sphincter vesicæ. 
Qvikfolvét trængte ind i Moderfkeden, og jeg fandt da, at 
Kanalen banede lig Vei gjennem en fnn Aabning tæt ved Urin- 
gangens Aabning. Jeg har underfögt mange Uteri, saavel 
drægtige, bom udrægtige, og tillige hos de saakalclte Snittere, 
dem nemlig, hvor Æggeftokkene ere bortlkaarne, og har liedfe 
faaet samme Resultat, nemlig en pact hver Side af det Sted, hvor 
Moder skeden gaaer over i Moderhornene, begyndende Kanal, 
som optages midt paa Moder skeden af et glandulost Legeme, 
og siden forlænger sig atter i< en continuer ende Kanal, der 
strækker sig langs med Side-Delen af Moder skeden, gaaer 
under sphincter ve sic æ for at perforere Moder skeden og 
aabne sig ved Siden af orificium urethræ.' Da jeg 
fandt en temmelig Lighed mellem "nogle Dele af dette Organ 
hos Svinet, med de Dele, jeg allerede var bleven vaer' hos 
Koen, begyndte jeg atter med foröget Anftrængelse at under 
föge Koen. Omfider fik jeg en Uterus af en gammel Koe, 
fom efter Slagterens Sigende var 16 Aar. Dette Stykke gav 
mig den Oplysning, fom jeg længe havde sögt efter, og jeg 
blev nu iftand til at fee, at begge Kanalerne yare continue— 
renele, men at den Deel af famme, fom ligger paa Moder— 
halfen havde et færeget Udfeende. Den havde, faa at sige en fpi- 
ralformigDannelfe. Ved nöiere Undersøgelser fandtes, at Kanalen 
felv var ikke fpiralformig omdreiet, men udvidet paa nogle Steder og 
sammentrukket paa andre. Paa den ene Side gik vaginal Kanalen 
ind i en flor Celle, og continuerede derpaa fom ovenfor er 
nævnt. Paa den anden gaves mange Celler, fom vare haarde
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og næften cartilaginöfe, og ved Siden af Begyndelsen af Ka- 
nalen fra Moderhalfen og paa felve Moderen, var der en ftor 
med Fluidum udfpændt Cysta. Denne forekom mig at ftaae i 
Forbindelfe med det Fluidum, fom Moderdelen af Kanalen 
indeholdt. Dette gjorde, at jeg forfigtig prövede at injicere 
fra Kanalens vaginal Aabning, hvilket voldte at jeg kom noget 
til Kundfkab om dette Organ hos Koen, og fandt saaledes en 
temmelig Lighed mellem Organerne hos diffe Dyr. Da dette 
Organ hos Svinet ikke er underkaftet faa mange Forskjellighe- 
der, vil jeg förft foge at befkrive det, for at have en Norm 
at holde mig til, Haar jeg belkriver famme Organ hos Koen, 
hvor det forekommer mig mere compliceret, eller synes at 
være mere eller mindre udviklet i de forlkjellige Aarstider, 
eller mere eller mindre uddannet i Forhold til Dyrets Alder. 
Uagtet jeg burde begynde den anatomifke Befkrivcdfe fra den 
Deel, hvor Organet tager lit Udspring, anfeer jeg det dog for 
Tydeligheds Skyld nødvendigt, da jeg endnu ei vover at beftemme 
denne Deel, at begynde med det glandulöfeLegeme (Organe/); faa 
meget mere, bom hos Svinet, den Deel, fom begynder fra Re
gionen af Æggeltokken, og löber concentrilk med Moderhor- 
net, ikke er conflant, men kun fremtrædende i ville Perioder.

Organet hos Svinet.
Svinet har en saakaldet dobbelt Uterus {Uterus duplex'). 

Der er ikke nogen egentlig Collum., men den Deel af vagina, 
fom ligger nærraeft det Sted, hvor Uterus deler lig, har ind- 
vendig Ophöiningcr paa den ene Side, fom paffe til Fordyb- 
ninger paa den anden Side, og tillukker paa denne Maade
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Indgangen til den egentligen deelte Uterus. Uagina er tem- 
melig lang, og har en nogenledes rund, men dog til begge 
Sider fladtrykt Figur. Et Par Tommer fra de udvendige Föd- 
felsdele aabner Urethra fig i den. Under Befkrivelfen fore- 
ftilles Dyret med Ryggen ftaaende foran mig. Paa begge Si- 
der af Moderfkeden, {vagina} omtrent midt imellem Uringan- 
gens Aabning {orificium urethræ} og den tykkere Deel af Mo- 
derlkeden ligger et glandulöfl Legeme, fom horer til de egent
ligen faakaldte glandulæ conglomerates. Det beflaaer, naar 
det er fuldkomment udviklet, af mange vesiculæ eller folliculi, (
hvorpaa Blodkar udvikle lig. Fra di (fe vesiculæ udgaae fmaae 
Udförfelsgange {ductus excretorii}, hvilke tillidfl alle gaae over 
i en midt i dette glandulose Legeme lobende Hovedkanal, 
(ductus excretorius communis). Diffe folliculi ere ved Celle- 
væv forbundne til hinanden, og danne faaledes et compact 
Legeme, der efter min Formening ligner Mavekjertelen {pan
creas}, og har faaledes i Structur Lighed med hvad man kal- 
der en Glandel. - Paa Svinet er denne glandulöse Structur umis- 
kjendelig, og enhver der er vant til at see Spytte- og Mave- 
kjertlerne vil letteligen finde denne Lighed. Denne Kjertel 
sorfynes med Blodkar af den Green af arteria uterina, fom 
löber paa Moderlkeden og faaer Navnet af arteria vaginalis.
Naar denne Glandel injiceres med Qikgfölv og betydeligen ud- 
spændes, og fiden efter törres, faaer den et meget fkjönt gre- 
net Udfeende. Er den derimod ikke meget injiceret, behol- 
der den, naar den er törret, fit glandulöfe Udfeende (vide 
Tab. No. i). Hovedkanalen, som i Glandelen optager alle 
de smaa Udförfelsgange (ductus excretorii} gaaer derpaa ud as
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Glandelen og fortsætter fit Löb langs med Side - Delen af Mo- ,/j -
derfkeden (pagina), faavel for, som bag til; hvoraf den 
Deel, fom lober bag til, for at aabne lig ved Siden af Urin- 
rorets Aabning, har en cylindrifk Figur, er langt ftörre i 
Gjennemfnit, end den, der löber fortil op til Moderen. Den 
er indhyllet i den Subftants, hvoraf Moderfkeden beftaaer; 
men i og for fig felv beftaaer den af en condenferet Cellevæv, 
er finere, og af en mindre Caliber, end man lkulde troe ved 
förftc Oiekaft. Henimod Enden af Uringangen ligger den un- 
der constrictor uretfiræ et vaginæ. Under denne Mufkel ta- 
ber den noget af dens tykke og runde Udfeende, bliver fla- 
dere, og gjör nu en liclen Böining indad, for med en meget 
hin Aabning at ende fig ved Uringangens Aabning. Denne 
Aabning er faa fiin, at man ikke kan fee den, og det er fjel- 
dent at det har lykket mig med Blæferoret at oppufte Kana- 
len fra di (fe Aabninger. For at finde dette hele Aparat, hol- 
der jeg det for nødvendigt, at man maa have fat paa denne 
befkrevne Deel af Kanalen; da man i felve Glandelen vanfke- 
ligen kan træffe den, og endnu vanskeligere, ja næften 
umueligt paa den Deel af famine, som löber fortil til Moder- 
hornet. Naar man altfaa vil finde den, bör man udtage hele 
Moderen famt Moderfkeden, tilligemed den vedhængende Urin- 
blære. Dille Dele lægger man saaledes for fig, at den Flade 
af Moderen og Moderfkeden, hvorpaa Urinblæren ligger, kom
mer til at vende Qverlt, og opad, den Flade derimod, fom 
vender imod Endetarmen, maa ligge nedad paa Bordet. Ved 
denne Ledighed maa jeg i Forveien bemerke, at dette Organ, 
faavel hos Svinet, fom hos Koen, ligger paa den Deel af
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Moderen, hvor Hovedflammerne as Blodkarrene ligge. Naar 
nu Uterus ligger saaledes, som ovenfor er sagt, kommer hele 
Urinroret til at ligge opad; man lægge Blæren tilfide, og man 
vil nu bemærke ligesom en Fordybning paa Sidefladen af Mo-

-derlkeden, og ved mange Ledigheder ftrax see og fole noget 
rundt. Er dette ikke Tilfældet, da kan man, med nogen Op- 
mærkfomhed, fee “nogle Knopper eller Ophöininger, som er 
Glandelen selv. Hvor difle ophore bör man med Kniven for- 
figtigen oplede Kanalen. I Begyndelfen, näär man endnu ei 
er vant til at finde den, maa man benytte fig af Blæferoret; 
men vil man injicere den med Qvikfölv, maa man vogte fig 
for ikke at indblæfe Luft, da denne vil famle fig i den forre- 
ste finere Fortfættelfe af Kanalen, og faaledes enten modfætte 
fig Qvikfölvets Indtrædelfe, eller forvolde at det extravaferer, 
eller træder ud i Cellevæven.

Den forrefte finere Fortfættelfe af Kanalen, nemlig den 
fom gaaer fremad til Moderhornet, er meget hin, og har, 
naar den er opblæft eller injiceret, et cylindrisk Udfeende. 
Cellevæven danner ikke her nogen compact Kanal, falder der
for fammen, og kan umueligen fees, dog naar man er vant 
til at underföge denne Deel, vil man finde, at Mufkelfibrerne ' 
træde tættere og nöiere sammen, og danne en langagtig Strim- 
mel,’ der er nogle Gange ftörre end Kanalen felv, og paa 
hvis Midte denne löber. Denne Strimmel löber med Kanalen-- 
op til Moderhornet, og i de Hefte Tilfælde ftandfer her, hvor • 
Moderfkeden begynder at gaae tilliden for at dele fig i Moder- 
hornene. Til dette Sted er jeg fledfe kommen med Qvikföl- 
vet, uagtet jeg tydeligen har kunnet fee Fortsættelsen af be-

Vtd. Sei. phys. Skr. I Deel. I Hafte 1821. O o 
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meldte Strimmel löbe i ligamentum latum, concentrifk med 
Moderhornet. A ar sagen hvorfor det har været mig faa vanlke- 
ligt at bringe Qvikfölvet videre frem, tör jeg endnu ikke be- 
stemme, men ved alle de udrægtige Uteri, jeg har injiceret1, 
er jeg omtrent kommen til famme Sted. Her flandfede jeg’, 
soin ofte er Tilfældet ved faadanne Underfögelser i lang Tid, 
indtil det lykkedes mig ved en drægtig Uterus at komme vi
dere. Ungerne vare knapt flörre, end et Par Tommer, og 
saaledes har Soen kun været kort Tid drægtig. Det varede 
her ikke længe, förend Qvikfölvet gik Stedet forbi, hvor det 
pleiede at flandse, • og nu faaes en betydelig ftor Kanal at op- 
fyldes, som löb i ligamentum latiim, concentrifk med Moder- 
hornet. Efter at den var fyldt nogle Tommer, flandfede 
Qvikfölvet atter i nogen Tid, da Kanalen blev meget smalere, 
og gjorde ligesom en Tilbagegang, dog kun af nogle Liniers 
Længde. Paa den en© Side lykkedes det mig ved noget Tryk 
at bringe Qviksölvet næften indtil nogle Tommers Bredde fra 
Æggeftokken {ovarium). Her hörte Kanalen aldeles op; dog 
fyntes den at afgive tvende meget fine Grene, fom faavidt jeg 
kunde fee, gik over i en, i famme Retning fom Kanalen, 
liggende Samling af fmaa hvide compacte Legemer, der fuld- 
kommen saae ud som Glandler. Der vare flere saadanne Le
gemer, men de bleve mindre og mindre, indtil de tabte fig 
ved tuba og ovarium.

Denne Kanal kunde man tydeligen see ved ovenmeldte* ’* • drægtige Uterus, uagtet den laae imellem Udbredningen og 
Forgreningerne af arteria uterina i ligamentum latum. 
Förend den blev opfyldt med Qvikfölv, faae den ud fom en 
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tyk hvid compact Kanal, af omtrent en Pennepofes Tykkelfe. 
Ved at trykke Qvikfölvet lemfældigen i den, tabte den fin fa- 
flere Structur, udvidedes, og blev dobbelt faa ftor i Giennem- 
snit, uden at Qvikfölvet traadte ud i Cellevæven imellem Lam- 
mellerne af ligamentum latum. Naar man fkar i den, havde 
den Udfeende af et ras defer ens, dog alligevel ikke faa compact, 
og om jeg faa maa kalde det, faa cartilaginös. Den var van- 
lkelig med Roret at opblæfe, og viifle lig blot, naar Qvikfölv— 
Colonnen ved et eensformigt Tryk udvidede den ligemeget til 
alle Sider. Den var ikke overalt af famme Dimension, da den 
nogle Steder blev saa overordentlig fiin, at Qvikfölvet neppe 
kunde trænge ind i den. Undertiden ophörte den et langt 
Stykke, og man kunde kun fee hift og her Spor af den. 
Dette Stykke af Organet var unægtelig mere udviklet hos denne 
Soe; men om det havde naaet fin höieste Udvikling, og var i 
Begreb med at træde tilbage under den fremad fkridende Dræg- 
tighed, vover jeg endnu ikke at paallaae. Saameget kan jeg 
kun lige, at jeg ikke fandt denne Deel af Organet ved en Ute
rus, fom indeholdt temmelig store Grife; derimod var den 
atter tilflede ved en udrægtig Uterus, hvor Æggeflokkene 
vare meer end fædvanligen rige paa Aarer og rode af Blod, 
og fölgelig Dyrets uterin Syllem i en ftörre fexual Virkfomhed, 
og fandfynlig nær ved Conceptionens Moment. I de flelte Til- 
fælde, hvor Fortfættelfen af Kanalen i ligamentum latum har 
manglet, har jeg i dens Sted feet flere paa hinanden folgende 
runde, halvgjennemfigtige Legemer, som have lagt i famine 
Retning, fom Kanalen, naar den er tiHtede. Endnu er det ikke 
lykket mig at Ende nogen Communication imellem dilTe Lege-

O O 2 
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mer, i hvor ftor Grund der end haves til at vente engang at 
træffe en faadan, da man under visfe Omstændigheder finder en 
fortløbende Kanal, bom atter under andre favnes. Hvad Glan- 
delen angaaer, har jeg bundet den snart ftörre og mere udvik
let, snart mindre, og ikke saa tydelig udviklet. Dog er Ho
vedkanalen altid tilftede, og injiceret med Qvikkölv og törrct 
har den aldeles et grenet Udseende.

Efterat jeg faaledes anatomisk og hiflorifk har belkrevet 
dette Organ hos Svinet, vil jeg nu skride til Organet hos 
Koen, der er mere indviklet og vanfkeligere at belkrive. Jeg 
har mahltet gaae tilbage til Organets förfte Udvikling i Kal- 
ven. Uden at bruge denne Fremgangsmaade, vil man vanfke- 
lig finde Lighed mellem Moderhalscns glandulöfe Structur hos 
Roen, og Glandelen paa Svinets Vagina,, der kun ved at fölges 
igjennem de forlkjellige Udviklings Perioder, beklemt kan siges 
at være glandulös. Derved troer jeg det vil lykkes-mig, at 
Famle til et Heelt, hvad Malpighius med utroelig Opmærk- 
somhed og Nöiagtighed ftykkeviis har sundet, og fom han, da 
han ikke gik denne Vei, og ikke har kjendt Organet hos Svi- 
net, maatte antage som blot tilfældige Afændringer.

Om Organet hos Koen.
Koen har en Uterus bicomis divisus} faaledes bom de 

övrige drövtyggende Dyr. Denne Uterus udmærker sig ved en 
lang og tyk Moderhals {collum uteri], en Modermund {orifi
cium uteri], en Moderhuulhed {cavitas uteri'] og ved tvende sra 
Moderlegemet {corpus uteri'], udgaaende Horn {cornua uteri], 
fom tilfil ft gaae over i Modertrompeterne {tubæ Fallopii]. Ved 

. , /



Beskrivelsen tænker jeg mig ligeledes Koen med Ryggen flaaende
foran mig.

Underföger man Moderhalfejl af en Koe udenfor Brunst- 
tiden og uden for Drægtigheden, vil man udvendig finde Fa- 
fcikler af Mufkelfibrer, fom lobe paa langs, og ere Fortfættel-
fer af de Fafcikler, fom findes paa den egentlige Moder. Bort- 
tager man forfigtig med Skalpellen diffe Fibrer, kommer man, 
om jeg faa maa kalde det, til et andet fra det förfte forfkjel-
ligt Lag. Dette beftaaer af Cellevæv, som med Roret ofte la-
der fig opblæfe, og hvori en Mængde Kar udbrede fig, hvilke 
famle fig i Bundter, der ere Circumvolutioner og Ramificatio- 
ner af bemeldte Kar. Denne Cellevæv med de i samme ud- 
bredte Bundter af Aarer, synes meeft at concentrere fig paa 
Side-Delen langs med Moderhalfen. Undér denne cellulöfe 
inufkulöfe Væv faaer Moderhalfen fin af alle Anatomer'erkjendté 
Structur. Den er compact, er ikke faa let at fkiære i, og af 
alle Slructurer i den dyrifke Organisme fynes den meelt at
grændfe til den cartilaginöfe. Naar man har gjennemfkaaret 
famme, har den forekommet mig at have et grynet Udfeende. 
Blodkarrene ere her ufynlige, og vift ikke i faadan Mængde, 
eller med faadanne Circumvolutioner, fom er Tilfældet i den 
anden cellulöfe vafkulöfe Væv. Det forftaaer lig, her tales om
Moderhalfen i dens roelige Tilstand, og mange Gange under 
Drægtigheden felv. Til andre Tider har jeg atter fundet, at 
denne cellulöfe og valkulöse Væv har endnu mere concentreret 
fig j og dannet langs ved Siden af Moderhalfen, en rund lang
agtig Fremftaaenhed af en liden Fingers Tykkelse. Udvendig 
yar samme beklædt med de Moderhalfen almindelig omgivende 
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Fafcikler af Mufkelfibrer. Ved at aabne den, befandtes den at 
beftaae af en cellulös Subflants, fom lod lig opblæfe, dog uden 
at jeg kunde finde nogen bellemt Kanal. Endeligen er det lyk- 
ket mig at saae fat paa en fuldkommen Kanal langs Moderhal- 
fen i de Stykker, hvor jeg var heldig nok til med Qvikfölv at 
injicere dette hele Organ fra Aabningerne ved Urinroret^ næ
sten lige til Moderhornene. Denne Kanal er undertiden fpiral-

\

formig, dog ikke fom om en fuldkommen Kanal var fpiralformig 
omdreiet, men som om flere paa hinanden folgende Udvidninger 
bleve fmalere ved at gaae ind i hinanden, og derpaa atter ud- 
videdes. Paa et Stykke, hvor denne fpiralformige Kanal fand- 
tes paa den ene Side, viiftes paa den anden Side en Mængde 
udvidede Celler, hvoraf nogle havde en nælten cartilaginös 
Haardhed, og vare faa ftore, at man kunde bringe Spidfen af 
den lille Finger i den; andre vare derimod fom fmaae tumores 
cystici, og tillige blödere af Struetur, og fyldte med en feiag- 
tig Vædfke. Under og imellem dille Celler lob Hovedkanalen. 
Koen var efter Slagterens Udfigende 15 Aar gammel. Om dette 
har været en normal eller pathologilk Tilftand, vover jeg ei at 
beftemme. Om dette lidfte var Tilfældet, da oplyfer jo mange 
pathologifke Tilftande os bedft om Delenes egentlige Struetur. 
Saa meget er vift, at hvor jeg hos den voxne Koe har fundet 
en Kanal, har denne aldrig været enkelt, men ftedse havt Ud- 
vidninger til Siden, eller folliculi, hvori vasa have udbredt 
fig. Hos Kalven er Kanalen derimod mindre afbrudt, og alde- 
les ikke spiralformig. I denne Kanals og ditTe Cellers Sted, 
fandt jeg i Efteraaret nogle temmelig ftore, tumore s cystici lig
nende, Udvidninger. Diffe vare fyldte med et fluidum, og den 
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ftörfte var altid paa Grændfen, hvor Moderlkeden horer op, og 
ModerhaKen begynder. Undertiden vare dilfe tumores saa 
smaae, at de kun faae ud som smaae klare Blærer eller Hyda- 
tider. Alle diffe tilsyneladende Variationer forekom hyppigere 
i Esteraaret, men i de sidfte 2de Maaneder (Januar og Februar) 
er det ikke lykket mig af mange Stykker, jeg har underfbgt, 
at smde Moderhalsen anderledes, end jeg ovenfor har angivet 
fom dens sædvanlige Structur, nemlig et udvendigt mulkulös 
Lag, et paafölgende cellulölt vafkulöft, ’og endelig et tredie 
mere compact, brufkagtigt, og af Udseende grynet. Ved at 
tale om Moderhaffen, liger Malpighius i hans förommeldte 
Brev til Spojiius: ”Hæc itaque obscurior horum vasorum por
tio ab evidenti ductu exorta intra carneas fibras condita, 
sursum per angustati uteri latera (sc. collum) propagatur, 
donec exterius a cervice erumpens, supra uterum producta 
emergat. Varias sortitur species hæc vasorum portio, et accu- 
ratam exigit indaginem, ut evidenter patula reddatur', scepe 
enim interius condita ita gracilescunt hæc vasa, ut qvasi in
conspicua reddantur. Non raro 'globuli insignes, et fre- 
qventes attolluntur præcariam coronam aemulantes, et inter
dum turgente intus humore rectus vasorum progressus occur
rit.’* Længere hen i Brevet figer hank ”Ut autem obscurior, 
et intermedia horum vasorum portio, et continuatio pateat, 
erumpentis vasis ex uteri cervice involucrum descendendo sensim 
secabis) contenti namque ductus sublutea membrana semitam 
indicabit. Et licet vasa hæc gracilia et varicosa existant, 
sectis tamen per longum carneis fibris uteri et varicosis glo
bulis postremo tibi occurrent. Interdum ubi turget ichor, 



vasa hoec ampla et recta facillime obvia fiunt” {Uide Man
geti Bibliotheca anatomica, pag, 352). Under difTe mangfol- 
dige Forlkjelligheder har jeg, for at være i Stand til nogenle
des at beftemme denne Deel af Organet 9 maattet gaae folgende 
3de Veie. Förft underföge denne Deel hos det tidlige Folter, 
og nöie folge den i den forlkjellige Udvikling og Alder: der-

delfe, og tilfidft foge ved Erfaring at beftemme, om denne 
Deel ftaaer i noget Forhold med, eller træder i flörre Activi- 
tet i de forlkjellige Perioder af Livet. Uagtet flere Aar ville 
medgaae, forinden jeg kan komme til et beftemt Refultat, vil 
jeg dog anföre hvad jeg har fundet

Ved nogle gavlke unge, eller de faakaldte fpæde Kalve, 
har jeg undertiden uden Vanlkelighed bragt Qvikfölvet fra Aab- 
ningerne ved Urinroret heelt igjennem den Deel af Organet, fom 
ligger paa Siden af Moderhalfen. En ikke aldeles rund, men 
noget ujevn Kanal har fyldt fig, og fra Moderfkeden af lige— 
fom böiet fig omkring Modermunden, for at komme paa Siden 
af Moderhalfen, og for fra den famme igjen at fortfætte lig i 
Kanalen, der ligger paa den egentlige Uterus. Hos de flefte 
Kalve derimod, har det faldet mig vanfkeligt at bringe Qvik
fölvet igjennem ovenanførte Sted paa Moderhalfen, da der i 
Stedet for den aabne Kanal har været fmaae Knuder eller Knop- 
per, fom have lagt i lige Linie og i nogen Fraltand fra hin- 
anden. Diße Knuder have lagt paa famme Sted paa Moderhal- 
sen, hvor Kanalen pleier nt ligge, naar den kan injiceres. Naar 
man borttager Cellevæven, fees diffe Knuder tydelig. De ere 
runde, og imellem dem löber ligefom en fnevrere Deel, formo
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dentlig mellem Communications Punctet. Hos nogle snart yng- 
re snart ældre Kalve har jeg været i Stand til at bringe Qvik- 
folvet, bnart til orificium uteri} fnart forbi famine til midt paa 
collum, og som ovenfor er sagt, ftundom heelt igjennem Or
ganet paa ModerhaRen. Naar Dyret derimod har været 10 til 
12 Uger, fyncs diffe Knopper eller glandulöfe Legemer at være 
skjulte, og man feer i deres Sted en tydelig Stribe, som ud- 
mærker kig noget fra den övrige Subflants af Moderhalfen. Ef
ter min Formening er denne Stribe en tydeligere Fremtræden 
af Mulkelfibrerne paa Moderhalfen; thi diffe begynde nu förft 
tydelig at udvikle fig. Paa famme Sted, hvor ovenineldte Knop
per have lagt, og liden efter den mulkulöfe Stribe viser lig, 
ligge sædvanligen de ovenfor af mig belkrevne tumores cystici 
lignende Udvidninger hos den voxne Koe, hvoraf de, fom, 
ligge paa Grændfen mellem Moderfkeden og Moderhalsen altid 
have været de ftörfte og meeft udvidede med fluidum. Jeg 
har hos ganfke unge Qvier fundet, i Stedet for diffe Udvidnin- 
ger, runde og compacte Knuder, hvilke efter alt Udfeende be- 
ftode af en cellulös og valkulös Subflants. Jeg maa atter gjen- 
tage, at jeg i Stedet for diffe Udvidninger ofte har fundet paa 
Moderhalfen klare,. Hydatider lignende, Blærer, og det i de 
Tilfælde, hvor Moderhalfen havde fin almindelige Structur, og 
om jeg tör betjene mig af dette Udtryk, i en qviescerende 
Tilftand. Ligefom jeg ovenfor har anfört, at man undertiden 
finder en fuldkommen dannet Kanal ved Siden af Moderhalfen 
hos Kalven, ligesaa er dette Tilsældet hos den voxne Koe; men 
Kanalen er meget flor, har betydelige Udvidninger til Siden, 
hvori en Mængde A.arer udbrede lig, faavelfom i de Membra-

Vid. Sti. phys. Skr. I Deel. I Hafte 1821. P P



<298I

ner der danne Samme. Der er altsaa Grund til at antage, at 
Organets Tilftædeværelfe under Form af en fuldkommen dan
net Kanal ved Siden af Moderhalfen blot er tilfældig, og kan 
ikke anfees for den egentlig normale. Derimod fynes den hyp- 
pige Tilftædeværelfe nf de glandulöfe Knopper at hentyde paa 
en glandulös Structur, hvilken Omftændighed, i Forening med 
deres fuccesfive Udvikling og tydelige Fremtræden i vi(Te Peri- 
oder af Dyrets Liv, fynes at beftyrke den foranförte Mening. 
Saavidt har jeg kunnet forfölge denne Deel af Organet igjen- 
nem de forfkjellige Aldere, dog ftaaer der endnu meget tilbage, 
faafom fornemmelig at erhverve nöiagtig Kundskab ozn, og 
hvor ofte Koen har kalvet.

"Fed Injection har jeg fundet, at Moderhalfen er over- 
maade vafkulös, og at naar man borttager de udvendige Fa- 
fikler af mulkulöfe Fibrer, finder man at * utallige Grene gaae 
til denne Deel. DilTe Grene udbrede lig i en cellulös Væv, 
og danne mange Ramificationer og Circumvolutioner; ved at 
injicere nogle Grene, bliver man tydelig vaer, at de have ud- 
bredt lig i de folliculi eller Udvidninger, fom ftöde til Ho
vedkanalen, saaofte den er tilltede.

Det har altid faldet Anatomerne vanlkeligt at definere en 
Glandel (Kiærtel), og man har maattet behjelpe fig fom man 
kunde med en fimpel Befkrivelse, og endog denne var ikke til
strækkelig sor at bibringe en nogenlunde tydelig Idee. Man 
tog derfor tilfidft fin Tilflugt til en egen Structur, eller en egen 
udvortes Form (vaJ peculiarem habitum sive ad singularem 
faciem externamf liger Heister}. Paa et anclet Sted liger nys- 
nævnte Forfatter: ”At mirabuntur forte non pauci, quare ad 

I
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peculiarem habitum glandularum ad eas dignoscendas, con
fugerim. Sed mirari, opinor, desinent, si considerabunt 
alia certa signa aut differentiam specificam, hucusque ab 
autoribus data 'non esse, nec dari potuisse: et propterea me 
hunc habitum graves ob causas in auxilium vocare, neces- 
sum habuisse. Nam quia summi Botanici, sicut ex quam 
plurimis exemplis apud Rajum et Tournefortium, Botaniccs 
ævi nostri principes, constat, ad proprium certarum 
plantarum habitum subinde confugere coacti sunt, quando 
genus earum aliter definire aut describere non possunt', hinc 
quia hoc ipsis licitum est, cur jlnotomicis, in tali casu, ubi 
ob rei difficultatem perfecta definitio aut descriptio dari nc- 
qvit, idem non erit licitum. Laur. Heisierii Compend. ana
tom. pag. 20 4.

Heri har Heister udentvivl Ret. Den, der er indviet i 
Anatomien, kjender ofte blot af den udvortes Form og habitus 
en Kiærtel. Dette er i Særdeleshed Tilfældet med de lympha- 
tifke Kiærtler, de mefenterifke og de faakaldte Spytte - Ki ært- < 
ler. Vanfkeligere bliver dette viflnok ved anclre af Anatomerne 
for Kiærtler holdte Dele; faaledes fom glandula thyreoidea, 
prostata, thymüs, og mange andre. Men naar manr engang 
har feel diffe Dele og finder dem paa nye, gjenkjender man 
letteligen denne Form, uden jufl derfor at være i Stand til at 
befkrive eller definere den. },Si vero quæraturfiger Heister 
fremdeles: ”qui sit ille peculiaris habitus in glandulis: Re
spondemus , illa singularis vasorum complicatio et compo
sitio, unde talis emergit forma, qua primo intuitu a muscu
lis, pingvedine, ossibus, membranis, vasis, et visceribus re-

Pp a
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Uquis corporis animalis dignoscitur: qui quidem habitus -vel 
formet^ verbis describi nequit', simili modo, ut Botanici habi
tum musci, vulgatissimæ licet herbæ, verbis describere non 
possunt, teste celeb. Rajo 9 et tamen, tam a doctis quam ab 
indoctis, ex peculiari habitu et facie facile cognoscitur, at
que ab aliis plantis, eodem modo, ut glandulae ab aliis par
tibus, distinguitur.,f {id. lib. pag. 2o4).

Det er unægteligt, at denne negative Befkrivelfe paa Mo- 
derhalsens glandulöfe Structur paffer fig ogfaa her. Kommer 
nu hertil, at denne Deel som ofteft har flere paa hinanden föl— 
gende glandulose Knopper, og viser undertiden en beftemt Ka- 
nal, som til Siderne have Udyidninger, hvilke communicere 
med Hovedkanalen, og hvori Blodkar udbrede sig, tvil man 
uden Vanfkelighed finde en Lighed imellem denne Deel, og den 
Bclkrivelse Malpighius giver paa en Glandel; thi naar Moder- 
halsen antager oven anförte Form, er der virkeligen folliculi 
eller vesiculae imellem de yderfte Ender af Arterierne og Ud- 
förfelsgangene. Vil man endog bestemme en Glandel, ikke ef
ter Structuren, men efter Nytten eller Functionen, og faaledes 
helde til de Gamles Mening ”ubicunque secretio, ibi glandula” 
har man i mange Tilfælde Anledning hertil, efterfom man fin
der ikke blot Kanalen, men Udviclningerne betydeligen fyldte 
med et fluidum. Jeg kunde anföre flere Befkrivelfer paa Gland- 
ler, fom ogfaa kunde paffe her, men jeg troer at have anfort 
dem, fom maa agtes for nødvendige for at bevife Moderhalfens 
glandulöfe Structur i Almindelighed, og dens Fremtræclelfe fom 
en virkelig Glandel under særdeles Omflændigheder. Der fin- 
der altfaa en fuldkommen Analogie Sted mellem Moderhalfen, 
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som er Koens Uterus egen, og mellem den Kiærtel, der lig- 
ger midt paa Svinets Vagina, hvor der ikke gives nogen 
egentlig Moderhals. Efterat have afhandlet Moderhalfens glan- 
dulöfe Structur ftaaer endnu tilbage at befkrive Kanalen paa 
Moderskeden, faavelfom den, der findes paa den egentlige Mo- 
der. Strax foran og noget ovenfor Uringangens Aabning (ure- 
ihra} findes tvende Aabninger, fom . lede til tvende Kanaler paa 
Blærefladen af Moderlkeden (superficies vesicalis vaginae). 
Difife Kanaler lobe langs med Moderfkeden, indtil en Tomme 
omtrent fra Modermunden, hvor de ende ligefom i en cul de 
sac. Hver Aabning ved urethra leder umiddelbart til en be— 
tydelig Udvidning, fom man allerede hos Kalven tydelig bliver 
vaer, og er undertiden faa ftor hos Koen, at man ofte i famme 
kan indbringe Spidfen af en Finger. Denne Begyndelfe er for- 
fkjellig i fin hele Structur fra den övrige Kanal. Indvendig er 
den Membran, som beklæder den, glat og poleret; udvendig 
er den fibrös og noget mufkelagtig, hvilket fees tydelig paa en 
gammel Koe. Denne Udvidning er temmelig conflant, og fy- 
nes ikke at være underkaftet den Forandring, bom den övrige 
Kanal. Denne haf en cellules Structur, er lax og sammenfol
det; den er ikke meget ftærk, og beftaaer blot af den alminde— 
lige Cellevæv. Dens indvendige Membran er uden al Tvivl 
mukös, og en Fortfættelfe af den der beklæder Moderfkeden 
indvendig. Den er undertiden betydelig udvidet, hvilket var 
Tilfældet med de flefle Uteri, jeg underfögte i Efteraaret. .1 
dette Foraar har den derimod ofte været faa liden, at neppe 
en tynd Sonde kunde indbringes, og ikke uden Vanlkelighed 
har jeg kunnet faae Qvikfölvet nogle Tommer inddreven. Hos

■ ■ ■ ■ ■ v- ' .
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Kalven derimod har jeg fundet den mere conftant, og ofte 
ftörre end den i dette Foraar var hos den voxne Koe. Man 
finder, at den stundom afgiver enkelte smaae Receffer eller 
Grene til Siderne, uden at den dog derfor fortjener Navn af 
grenet. Naar man aabner Moderfkeden fra den Flade, fom 
vender mod Mafttarmen, og renfer den for Slimet, fom hos 
Kalven opfylder Moderlkeden, og hos Koen altid beklæder den, 
kan man fee, hvorledes Kanalerne löbe paa Moderfkedens 
Blære-Flade. Henimod Modermunden, omtrent en Tomme fra 
samme, paa det Sted, hvor Moderfkeden begynder at< blive 
tykkere og concentrere hg, höre diffe Kanaler op^ ende ved 
förfte Ojckafl ligesom i en cuZ de sac. Her er det Sted hvor 
Qvikfölvet som oftefl ltandfer, saavel hos Kalven, som hos 
Koen. Hos Kalven er dette Sted ligetæt til den sörfte Knude, 
som begynder ved Modermunden, og S0111 er Begyndelfen til 
den Række af Knuder, der findes langs med Moderhalfen. Ved 
nöiere Underfögelfe befindes det at Bunden i denne cul de sac, 
er ligefom perforeret, dog uden at det har været mig muligt 
hidindtil at bringe Luft eller Qvikfölv i den. At den underti
den er perviabel og gaaer over i en Kanal paa Moderhalsen, vife 
flere forlkjellige Stykker af Koen, fom,jeg har underfögt, faa- 
velfom og at Qvikfölvet da trænger lettelig igjennem. Der kan 
saaledes ingen Tvivl være om, at denne Kanal jo horer Mo
derhalfen til, og er en Fortfaettelfe af den, der ligger paa den 
egentlige Uterus. Imidlertid er det endnu vanlkeligt nöie at 
befleinme denne Overgang, da jeg ikke kan lige, om den er 
valvulös eller cribriform. Ved en fortfat Undersögelfe vil denne 
Deel nærmere blive belyft.



De Blodkar, font udbrede sig her, ere langt fra ikke saa
mange, og de danne heller ikke de Circumvolutioner, fom er
Tilfældet paa Moderhalsen. Man feer at Grenene af Arterierne
udbrede fig her, som paa 
egentlig afsondrende Dele, 
at denne Deel blot er til,

de Dele af Legemet, der ikke ere 
Jeg har derfor Grund til at antage, 
for at optage et allerede fecernerct

fluidum, for ftrax at afgiye det igjen, thi jeg har aldrig fun- 
det den turgid med noget fluidum. Kun i et enkelt Tilfælde, 
hvor Kanalen henimod urethra var fammenvoxet, og paa Grund 

z
af, at dette fluidum ikke jhavde fundet nogen Udvei, var den 
meget ftor og fyldt.

Naar man borttager den udvendige beklædende Membran 
og de mange vasa, fom ligge paa Blære-Fladen af Moderen, 
kommer man til den tredie Deel af Organet, den Kanal nem
lig, som paa hver Side ligger paa den egentlige Moder, ftræk-

*
ker lig langs med denne, og böier fig zmed cornu uteri for at 
lobe ved den, og faa at fige concentrifk med den. Den be- 
gynder der, hvor Moderhalsen ophorer, og den egentlige Mo
der begynder, emergerer fra Dybden af, eller maafkee rigtigere 
gaaer i Dybden for at naae Moderhalfen. Her er den tykkere, 
og forekom noget oval.» Mulkelfibrerne paa den ere betydelige 
og fortfættes paa Moderhalfen faaledes,^ at man fkulde troe 
denne Deel havde Rödder, som ftraaleformig udgik fra den 
og udbredte hg paa Moderhalfen. Fra dette capitulum löber 
Kanalen ned paa den egentlige Moder, og böier fig langs med 
Moderhornet. Det er lykket mig at forfölge den indtil en Tom
me fra Æggeftokken. Som oftest fynes den at afgive en Green 
til Modertrompeten, imedens en anden gaaer længere frem
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mod Æggeftokken. Denne Kanal beftaaer af en udyendig mu- 
fkulös Beklædning, hvilken ikke er andet end Uteri Mulkel- 
fibre, fom her samle fig tættere, og naar den indvendige finere 
cellulose Kanal er opfyldt, antage en cylindrifk Form. Naar 
man forligtigen aabner denne mufkulöse udvendige Beklædning, 
og i de Tilfælde især, hvor den indvendige, og faa at lige, 
egentlige Kanal er syldt med Vædlke, kan man tydeligen fee 
denne, og blotte den nogle Tommer aldeles sra dens udven- 
dige Beklædning. Den egentlige Kanal er heller ikke andet, 
end en fiin cellulös Kanal, formodentlig en Fortfættelfe af den 
paa Moderlkeden og Moderhalfen, og fom saadan indvendig 
mukös. Den er ved Cellevæv forbunden til den mufkulöse Be- 
klædning; man kan derfor ved at giöre et Indfnit i den ud- 
vendige Beklædning, oppufte denne, uden juli at oppufte den 
egentlige Kanal; aabner man derimod denne og udtommer det 
i famme indeholdte Fluidum, falder den fanunen, og man har 
Möie for at finde Aabningen igjen. Denne Kanal er underti
den' perviabel, fra dens Begyndelfe lige fil det Sted, hvor 
den böier fig mod Moderhornet. Forbi dette Sted er det ikke 
lykket mig at bringe Qviksölvet længere hos Koen; derimod 
gaaer det videre hos Kalven, og kan bringes næsten lige til 
Midten af Moderhornet. Den Deel, der er imperviabel hos 
den voxne Koe, er ikke desto mindre altid tydelig tilstede, 
bred, og noget flad af Udseende. Uagtet jeg ovenfor har fagt, 
at der., hvor den faaes ved Moderhalsen, var den tykkere og 
oval, er den egentlige Kanal derfor ikke tykkere og ftörre, 
den fynes tvertimod at ende fig fom meget liden, og ligefom 
med en Tap. Imod Moderhornet derimod, hvor den ophorer 
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at være perviabel, er den mere udvidet. Naar Kanalen er be
tydelig fyldt, træder den ud gjennem den udvendige Beklæd- 
ning, og feer ud som om den var besat med -vesicnlæ, eller 
Hydatider lignende Blærer. Til andre Tider derimod, naar 
den intet Fluidum indeholder, er den compact, haard og 
ganfke rund, lignende vas deferens hos Mennefket. Stundom 
har det faldet mig vanlkeligt at finde den , og allene Kundfkab 
om Stedet, hvor den ligger, og den Omstændighed, at Mulkel- 
fibrerne ligge tættere paa, har ledet mig til at finde den hen- 
imocl Moderhornet. Dette har udentvivl været Tilfældet med 
de Uteri} Cuvier har underfögt. Dette Bundt af Mufkelfibrer, 
fom omgiver Kanalen har ikke undgaaet hans Opmærkfomhed; 
thi i Mediets Overfættelfe af hans Legons cTanatomie com
par ée hedder det, Pag. 544. 4tr. Theil, hvor Talen er om 
Uteri Structur ’Tey den grolfen Säugethieren finden fich ge- 
wohnlich Mufkelfafern zwifchen ihren beiden Platten; bei der 
Kuh bilden diefe Fafern mehrere Bündel, von denen eines, 
das starker, als die übrigen ilt, und vom Eierftokke zum Halfe 
der Gebärmutter herabreicht, beyde Theile einander nahem 
muff, ohne dafz ich den Zweck diefes Annulierens^ einfehen 
kann.”

Efter faaledes at have fremfat Belkrivelfen over dette Or- 
gan hos Koen og Svinet, vil man uden Tvivl finde en ikke 
liden Overeensftemmelfe imellem dide Dele. Det vifer fig, at 
de begynde i Regionen af Æggestokken og Moclertrompeten, 
optages dernæft af et glanclulöst Legeme, og ende liden med 
tvende Aabninger ved urethra. Hos.. Svinet ere diffe Aabnin- 
ger ydersi fmaa. Forend Kanalen gaaer ind i Moderfkeden 

FiJ. Sd. phys. Skr. I Deel. I Hafte 1821. Q 9.
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boier den fig noget, og næften en Tomme af den nederfte 
Deel ligger under sphincter vesicæ. Hos Koen ender vel det 
hele Apparat med en betydelig Udvidning; men denne ligger 
ligeledes under bemeldte Mufkel. Naar man betragter denne 
Udvidning, ligger der tydelige Folder og Striber, hvilke give 
den et fibroft og mufkuloft Udfeende. Aabningen, hvormed 
denne Udvidning ender ved urethra er desuden kun liden, og 
ligger for det mefle under en Tverfold af Moderfkedens ind
vendig beklædende Membran. Foruden difle Aabninger findes 
i Moderfkeden, faavel hos Mennelket, fom hos andre Patte- 
dyr, andre betydelige Aabninger, hvoriblandt den for prostata 
Bartholini er betydelig flor. Der ligger desuden en Mængde 
Slimkiærtler i Moderlkeden, hvilke fornemmeligen hos Svinet 
danne to til tre Rader.

Efter at det her beskrevne Organ er bleven afhandlet saa 
nöiagtig, som de hidtil fortsatte Undersøgelser over samme have 
villet tillade mig, staaer tilbage at beröre de Spor, som findes 
saavel i ældre fom nyere anatomiske Skrifter, forfaavidt af 
disle kan udledes nogen Hentydning paa bemeldte Organ. At 
de ældfte Anatomer ifölge Galen, have kjendt et vafkuloft og 
glandulöft Apparat, hvilket begyndte fra testes (ovaria) og aab- 
nede fig ved collum vesicæ med tydelige Aabninger i vulva, 
vil jeg söge at godtgjöre ved at anföre et Sted af Overfættelsen 
af Galéns Skrifter, nemlig i Afdelingen: de dissectione vulvæ} 
Cap. 9. Efter en tydelig Befkrivelfe paa de af Fallopius liden 
efter med mere Nöiagtighed befkrevne Trompeter, vedbliver Ga
lén: ”Atque hanc vasorum conjunctionem neqve Aristoteles f 
neque Herophillus, neqve Eudemus agnovit: qui quidem viri 



a me in proesentia commemorati sunt, non qnia soli hoc ignora- 
rint, sedquia, cum optime dissectionem tractarint hoc non ad
verterint. Nam Dioclem, Praxagoram, Philotimum, ac reli- 
qvosfere omnes veteres, sicut pleraqve alia, ita hoc qvoqve in 
corpore nostro ignorasse mirum non est, quippe qvi rudem 
qvandam non exactam dissectionis cognitionem habuerunt: 
unde neqve ullam mihi illorum rationem habendam censeo: 
de his vero, qvid dicam, nescio', damnare enim eos, cum 
in reliqvis tam accurate omnia indagarint, non audeo: sed 
neqve vasa hcec adeo parva sunt, ut latére qvempiam pos
sint. De illis sane, quæ ad collum ve sic ce perve
niunt, satis exqvisite tractarunt, qvod et in 
eundem locum, ut in maribus, exeant, et glan
dulosa sint, et a testibus p r of ect a v ul v ce inh ce
re scant: de his vero, qvæ ad cornua tendunt, nihil dixe
runt, cum tamen etiam hæc norf, minus evidentibus meati
bus vulvam intrent, qvam illa in collum: et genituram 
intus habere videntur.

Senere har Regner Graaf kjendt hos Mennelket et glan- 
dulolt Apparat, - der omgiver Urinroret og ender med tven- 
de Aabninger i Moderfkeden, nær ved Urinrorets Aabning. 
Dette Apparat er med Hensyn, faavel til dets Structur, fom til 
de Aabninger, det har i Moderfkeden, mutigen analog med det, 
hvorom jeg har handlet, og kan maafkee bidrage til at lette 
Undersøgelsen om noget lignende hos Mennefket. (See R. de 
Graaf opera omnia, pag. 212).
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At den berömte Cuvier har feet en Samling af Mufkel- 
fibrer hos Koen, hvilke strakte sig fra Æggeflokkene til Mo- 
derhalfen, har jeg ovenfor berört.

Seneil har Dr. Jörg udgivet en Afhandling ’’über das 
Gebärorgan des Menfchen und der Säugthiere im fchwangern 
und nicht - fchwangern Zuftande” (Leipzig 1808). Her havde 
jeg ventet at finde Alt hvad der kunde figes om denne Deel, 
men denne Forhaabning flog aldeles feil. Naar derfor det oven- 
anförte Brev fra Malpigliius til Sponus undtages, er det ikke 
lykket mig hos nogen anden at finde et faadant glandulöft Ap
parat, fom det ommeldtc, befkrevet.

Længere hen faaer jeg Anledning til at beröre den af 
Caspar Bartholin befkrevne prostata, saavel ved Dyrenes, fom 
ved Menneskets Uterus. Den er aldeles forfkiellig fra det her 
omhandlede. Den er ligeledes glandulös og vafkulös, ’ men lig- 
ger under crura clitoridis, og har Udforfelsgange, fom nabne 
fig ved Siden af Moderlkeden. (See C. Bartholini de ovariis 
mulierum epistola ad Rivarri).

Endnu tör jeg hverken antage eller forkalle de af Lau
rentius eller Riolan belkrevne Kanaler ved den menneskelige 
Uterus.

Uden endnu at beröre dette Organs Nytte og Function, 
tillader jeg mig blot at anföre de Ideer, hvilke efterhaanden 
under denne Deels Underfögelie oprandt hos mig. Vel er det 
antaget fom Regel ved anatomifke Underfögelfer at bortfjerne 
enhver phyfiologifk Tankegang, fom maafkee for dybt indpren- 
tet vilde fortrinlig lede Kniven; men Anatomen kan paa den 
anden Side ei heller ftedfe holde fig ene og allene til den dode 
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Materie. Hans Aand vilde udentvivl floves, naar den ikke 
fandt en for dens fremad dræbende Virksomhed svarende Næ- 
ring, og Livet og især dets Love boge vi dog i Særdeleshed at 
lære at kjende. Organismens Redfkaber, hvorigjenndm di(fe 
aabenbare fig, ere liöift fammensatte, imedens Tendentfen er 
Simpelhed ^og Eenhed. Vi ere glade, naar vi sinde Noget, hvor
til vore Tanker kan knytte fig. Den anatomilke Kniv kan kun 
fore os gjennem den grovere Sammensætning. Vort Öie ftand- 
ser fnart, naar vi söge at trænge ind i Organismens Indre. 
Ikke desmindre söger Siælens Virksomhed ftedse, om ikke at 
hæve, faa dog at nærme sig det Slör, der engang er draget 
for vore Oine. Den ene Theorie opftaaer saaledes efter den 
anden, og kun den paa Facta meeft grundede nyder den læng
ste Tilværelse. Jeg drifter mig ingenlunde til at fremfore nogen 
nye Theorie om Conceptionen, en Gienstand der i Aarhundre-*  
der har fyffelfat de lkarphiidiglte Naturgrandlkere. Jeg vil blot 
anföre hvad de Gamle af Erfarenhed troede, at der foregik, 
faavel under Dyrenes Parring, fom Mennelkets Samleie. De 
ældre Anatomer antoge for vift, at Qvinden ligefaavel fom 
Manden afsondrede Sæd under Samleiet; dog var det dem 
umueligt at bevife dette anatomilk; men alt som Anatomien 
gik fremad, og de Fallopifke Trompeter opdagedes, troede 
man at have fundet i dem en Udförfelsgang for den i Ægge- 
stokken affondrede Sæd. Imidlertid fortrængtes fnart denne 
Tanke, da man nöiere lærte at kjende difle Deles Nytte, og 
fandt, at den bcltod i at fore det befrugtede Æg ind i Mode- 
ren. Ikke desmindre kunde dette Savn af anatomilk Vishecl 
ikke aldeles fvække og tilintetgjöre, hvad Erfarenhed lærte.
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. .

Man beinérkede ftedfe i Samlejets höiefte Exltafe en refiproc 
Udgydelse af et Fluidum, og troede at have bemærket, at 
Undfangelfen kun da gik for fig, naar Fölelfen og den dermed 
forbundne Udgydelse af Sæden paa engang fandt Sted hos begge 
Kjön. Alange af de ældre anföre for vift, at et Sæd lignende 
Fluidum udgydes med faadan en Kraft,' at famme ofte bedug- 
ger Mandens pubem. Selve Digteren Luerets liger: Semper 
enim partus duplice de semine constat; og O rid i fin ars 
amandi raaber paa: Ad metam properate simul, tunc plena 
voluptas , cum pariter victi femina virque jacent?*  Med alt 
dette savnedes det anatomifke Factum, indtil C. Bartholin be- 
fkrev en Glandel, bom ligger flrax under crura clitoridis, og 
bom man siden har kaldet prostata Bartholini. Denne findes 
faavel hos Dyrene, fom hos Mennesket, og har en temmelig 
lang Udförselsgang. Nu vfer der ingen Tvivl mere om, at 
denne Glandel jo var Organet, hvor den qvindelige Sæd'af- 
fondredes. Imidlertid gik denne Glandel snart af Glemme, da 
man indsaae, at man analogifk af dens fimple Structur ikke kun
de tilskrive den en faa fiin og vigtig Afsondring, som den err 
vi finde hos Manden, hvem Naturen har givet et faa udftrakt 
og sammensat Apparat. Man forkaftede derfor enhver Idee om 
nogen Sæd hos Qvinden, og hidledede hendes Fölelfe af den 
forögede Slimaffondring i Moclerfkeden, og af Æggets Nedftigen 
i Moderhulheden. Imidlertid fynes man at have glemt hvad 
Diejnerbrock rigtig anmærker ved det Spörgsmaal: unde vo
luptas (sc. femina?) in coitu. Hans Ord ere folgende: ’’Post 
hanc ovorum historiam adhuc unum dubium restat, scilicet,- 
ßi ova per tubas in uterum deferantur, et nihil aliud se- 
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minis ex testibus effluat, unde tunc procedat illa voluptas, 
quas in coitu Jæminis gravidis contingit, in qvibus tamen eo 
tempore nulla ova de novo ad uterum feruntur, propter 
tubarum extremitates tunc exactissime clausas ? item in 
qvinqvagenariis , quibus nulla amplius ova in ovariis suc
crescunt aut continentur? ut et in iis quibus uterus per 
morbum, scilicet uteri prolapsum, exsectus est, atqve hinc 
nulla ova deorsum deferri possunt? Pr æterea unde procedat 
illud semen, qvod mulieribus in coitu cum summa volup
tate in vaginam influit et per pollutionem, in nocturnis de 
venere insomniis, interdum foras erumpit, (yid. Isbrandi de 
Diemerbroeck Opera omnia anatomica et medica pag. 156).

Tages atter Hensyn til Dyrene, hvorom Talen egentlig 
er, vil man hos Huusdyrene, Koen og Heften, især i Par- 
ringstiden smde, at der ikke allene er en foröget Afsondring 
af Slim i Moclerfkeden; men at diffe ved Hannens Tilnærmet- 
se afgive med en udftödende Krast et Fluidum. Uagtet Du- 
verney troer, at dette Fluidum kun kommer fra ovenanförte 
prostata, liger han dog: Il est important de savoir, si 
cette liqueur est une veritable semence, e’est å dire, si elle 
est employee a la formation du foetus: tel a été le senti
ment des Philosophes et de tous les Medecins, et il n-y-a 
pas plus de cinqvante ans, qu’on a commencé a le revoqver 
en deute. Atter paa et andet Sted liger han: ’’Les Medicins 
s’étant appergus que les femmes et les femelies de tous les 
animeaux, rendoient un tres grande qvajitité d’une liqveur 
blanche, aussi bien que les måles, dans le temps de la com
pulation, l’ont pris pour une veritable semence, et ils oni 
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dit, que dans les approches des deux sexes leurs semence 
etoient dardées dans la matrice et melées si intimement, 
que les deux ne faissoient plus qidune seule et meine ma
liere. {Oeuvres anatorniques de JYL. Duverney, Tome scconde, 
pag. 355). Jeg maae endnu tilföie, at dette Organ synes mefl 
fremtrædende i Parringstiden, og har heri nogen Lighed med 
Avlingsdelene hos Hannen, for saavidt som en ftörre Udvik- 
ling af Födfelsdelene, paa Grund af den forögede Orgasmus, al- 
tid finder Sted. Jeg vil til et Exempel anföre Væderen, hvis 
indvendige Side af Laaret op imod Teftiklerne er ganfke röd 
af Blodets forögede Tillob. Gilder man Væderen paa denne 
Tid vil man vanfkelig kunne ftandfe Blodet, og fom ofteft doer 
Dyret efter Operationen. Et andet mærkeligt Exempel giver 
Pindsvinet. I Parringstiden er Hannens Bekken opfyldt med 
fvulmede Glandler.

Forklaring over Kobber tavlerne :
Tab. I.

Foreftiller Livmoderen tilligemed Moderfkeden og Blæren 
af en udrægtig Soe, hvor den nederfle eller Blærefladen er 
vendt opad. Blæren er lagt tillide, at Kanalen tilligemed Glan
delen kan fees paa den ene Side af Moderlkeden. I den ana- 
tomiske Befkrivelfe har jeg anfört, at denne Stilling er dcn for- 
deelagtigfte, naar man higer efter Organet; thi da Aabninger- 
ne i Moderflceclen ere meget fmaa, bor man fra den udven- 
dige Side opföge Kanalen, og denne findes da let, i det den 
gaaer opad imod Glandelen. Derimod ere de runde Legemer 
ii-, der udentvivl have indtaget Kanalens Plads, da de ligge 
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i famme Retning fom den, naar den er tilflede i ligamentum 
latum, og undertiden findes indtil tolv i Tallet, afbildede 
efter en Soe, tler i flere Maaneder havde været drægtig. Un- 
dertiden træffer man i samme Retning isolerede Stykker af Ka- 
nalen fom lade sig injicere.

AA. Moderhornene (cornua uteri).
BB. Æggeftokkene (oparia).
CC. Moderpulsaarene (arteriæ uterinæ).
D. Urinblæren (vesica urinaria).
E. Blærehalfen (collum vesicæ).
F. De udvendige Födselsdele (partes genitales ex

ter næ).
G. Betegner Organet, hvor Kanalen vifes saavel under

sphincter vesicæ, som i felve Glandelen, og efter 
at have forladt famme, for at fortsætte lit Löb op 
imod Moderhornet. x

H. Stedet hvor Kanalen fædvanligen horer op.
ii. De runde halv gjennemfigtige Legemer, fom findes i 

samme Retning, hvori Kanalen pleier at ligge, naär 
den er tilflede i ligamentum latum.
s X

* V

Tab. II.
Forestiller Moderen tilligemed Moderhalfen af en Koe, 

hvor saavel uterin Kanalerne paa Moderlegemet, fom Aarenes 
Udbredelse i Moderhalfen vifes. Moderfkeden er affkaaren lige 
ved Modermunden, da vaginal Kanalerne vises paa den tredie 
Tavle. Den nederfte Flade af Moderen vender opad, og ute- 

ViA» Sei. phys. Skr. I Deel. I Hafte 1821» Rr 
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rin Kanalerne fees at ligge imellem de flore Blodkar paa denne 
Flade.

AA. Cornua uteri.
B. Moderlegemet (corpus uteri'}.

CC. O varia.
EE. Begyndelsen af uterin Kanalerne paa det Sted, hvor 

Moderhalsen gaaer over i Moderlegemet.
DD. Arterioe uterinæ.

G. Collum uteri.
FF. En Green af arteria uterinaf hvilken forfyner Mo- 

derhalfen med Blodkar.

Tab. III.

Foreftiller Moderen tilligemed Blæren af en Kalv. Mo- ' 
derflceden er her aabnet fra den Flade, der vender imod En
detarmen; paa denne Maade feer man bedst, hvorledes va
ginal Kanalerne lobe paa den nederfte eller Blære-Fladen af 
Moderlkeden

aa. Cornua uteri.
bb. De Fallopilke Trompeter (tubæ Fallopii}.
cc. Ovaria. ' •
d. Collum uteri.
e. Orificium uteri.
ff. Aabningerne tilligemed de ftore Udvidninger (capitu

la}, hvormed vaginal Kanalerne begynde ved Urin- 
rörets Aabning.
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gg. Stedet, hvor vaginal Kanalerne almindelig ende, lige— 
fom i en cul de sac. I den anden og treclie Figur 
paa den fierde Kobbertavle fees de Afændringer, 
hvor man finder langs med Moderhalsen en fuldkom- 
me'n dannet Kanal, i hvilken vaginal Kanalen fort- 
sættes. For Tydeligheds Skyld bemærkes, at jeg 
har begyndt Befkrivelfen af diffe Kanaler, hvor de 
aabne fig ved Urinroret, da de anatomisk betragtede, 
bör anfees fom Fortfættelfe af det i Moderhalfen 
indeholdte glandulöfe Organ, og fom faadanne bur- 
de befkrives at begynde fra famme, og ende ved 
Urinrorets Aabning.

h. Orificium urethrae.
i. Clitoris.

kk. Moderfkeden opfkaaren og udfpendt.
11. Arteriæ umbilicales.

mm. Vesica urinaria.
nn. Arteriæ uterinæ.

• .

Tab. IV.

Fig. I. Foreftiller vaginal Kanalerne fom fuldkommen uddan
nede paa en næften fuldbaaren Kalv.

Fig. II. Moderhalfen af en Kalv, hvor der paa den ene Side 
ved A fandtes en fuldkommen dannet Kanal? paa den 
anden derimod vare tre paa hinanden folgende Knop- 
per (B), der ved Communications Striber vare for
bundne med hinanden. Paa denne Side ophörte va-
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ginal Kanalen faaledes, at Qviksölvet ikke kunde 
drives igjennem Knopperne. Ved C vifes Begyndel
sen til uterin Kanalen, der ved Knoppernes Mel- 

" lemkomll ikke ftaaer i nogen, umiddelbar Forbindelse 
med vaginal Kanalen, faaledes som Tilfældet er paa*  
den anden Side.

Fig. III. Samme Deel hos en voxen Koe, 16 Aar gammel.
Her sees vaginal Kanalernes Overgang (AA) i Glan- 
delen paa Moderhal£en , hvilken beftod af betydelige 
Celler, der vare fyldte med en feiägtig Vædfke. 
Under og sra diffe Celler löb Hovedkanalen (DD), som 
var spiralförmig og havde Udvidninger til Siden. C 
var en betydelig flor cysta, fom communiceredø med 
Hovedkanalen og indeholdt ovenmeldte feiagtige Vædfke.

Fig. IV. Moderlkeden af famme Uterus, efter hvilken den 
tredie Figur er tegnet.

A. Urinrorets Aabning.
BB. Aabninger tilligemed Udvidninger, hvormed 

vaginal Kanalerne begynde ved Urinroret.*


